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CUPRINS 

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1. Curs de perfecționare a cadrelor didactice care predau limba română sau în limba română, 

în regiunea Cernăuți, Ucraina – grupa 2 

2. A fost încheiat un nou acord de parteneriat între BucPress Cernăuți și Societatea Română 

de Radiodifuziune 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

3. Olandezii caută culegători de flori 

4. Comunitatea românească din Italia invitată să-și prezinte tradițiile la Varese 

5. Mănăstirea românească din Allegan şi-a sărbătorit pentru prima dată hramul 

 

III. ACTUALITATE 

6. Comunicat de presă emis de Autoritatea Electorală Permanentă în vederea informării 

alegătorilor din străinătate cu privire la modalitățile de exercitare a dreptului la vot la alegerile 

pentru Președintele României 

7. Vineri – grevă generală pe aeroportul El-Prat din Barcelona 

8. Atenție mare la traficul din Croația! 

9. Regatul Unit ”va ieși din Uniunea Europeană pe 31 octombrie indiferent ce se va întâmpla” 
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DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢII 

 

 Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării manifestă un interes continuu faţă de 

dinamica comunităţilor româneşti din afara graniţelor. 

 

 Printre atribuţiile Comisiei pentru comunităţile de români din afara ţării din Senatul 

României se numără:   

 - Protecţia şi sprijinirea cetăţenilor României rezidenţi în alte state pentru păstrarea şi 

dezvoltarea identităţii lor etnice, spirituale, religioase, culturale, lingvistice precum şi a drepturilor socio-

economice;  

 - Dezvoltarea relaţiilor României cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, precum şi cu 

alte state din lume în domeniile vieţii politice, economice şi sociale, în cazul în care aceste relaţii au 

impact asupra evoluţiei comunităţilor româneşti rezidente în aceste state;  

 - Promovarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor români, precum şi ale etnicilor români din 

afara graniţelor României, indiferent de denumirea acestora (moldoveni, basarabeni, vlahi, aromâni 

etc.);  

 - Analizează şi decide asupra modului de soluţionare a sesizărilor, memoriilor, petiţiilor şi 

propunerilor referitoare la probleme din domeniul său de activitate.  

 

Ne puteţi urmări aici: 

1. https://www.facebook.com/Comisia-pentru-comunit%C4%83%C8%9Bile-de-

rom%C3%A2ni-din-afara-%C8%9B%C4%83rii-218439151956586/?ref=bookmarks 

2. https://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=de080a9d-3785-409e-8a4a-

48e0b87a3eb8 
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CURS DE PERFECȚIONARE A CADRELOR DIDACTICE CARE PREDAU LIMBA ROMÂNĂ 

SAU ÎN LIMBA ROMÂNĂ, ÎN REGIUNEA CERNĂUȚI, UCRAINA – GRUPA 2 

https://www.timpromanesc.ro/curs-de-perfectionare-a-cadrelor-didactice-care-predau-limba-romana-sau-in-limba-

romana-in-regiunea-cernauti-ucraina-grupa-2/ 

 

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” a desfășurat la Iași, în perioada 29 iulie – 03 august 2019, 

proiectul „Curs de perfecționare a cadrelor didactice care predau limba română sau în limba 

română, în regiunea Cernăuți, Ucraina – grupa 2”. 

 

Proiectul s-a desfășurat în parteneriat cu Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Română din 

Ucraina. Pe parcursul celor 6 zile au fost derulate activități metodice și culturale. 

Activitățile metodice au însemnat cursuri de Metodica predării limbii române și Psihopedagogie 

școlară, predate de către profesori metodiști de la Inspectoratul Școlar Județean Iași. 

 

Din punct de vedere cultural, au fost întreprinse vizite la obiective turistice, spirituale și 

culturale, precum Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Biserica Trei Ierarhi și Mănăstirea Golia, 

mai multor muzee din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași: Muzeul de Istorie a 

Moldovei, Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, Muzeul Etnografic al Moldovei, Muzeul 

de Artă, Muzeul Unirii. Muzeul Național al Literaturii Române Iași și-a deschis porțile, pentru 

participanți, la Bojdeuca lui Ion Creanga din Iași, iar Parcul Copou și-a dezvăluit colecția 

„Istoria teatrului românesc”. 

 

Vineri 02.08.2019, viceprimarul Iași-ului Radu Botez, a avut, la Palatul Roset-Roznovanu, un 

schimb costructiv de idei și experiență cu întreg grupul de participanți. 

Evenimentul a urmărit promovarea și susținerea educației școlare în limba română în regiunea 

Cernăuți-Ucraina, facilitarea menținerii identității etnice și lingvistice în rândul românilor din 

regiune și creșterea calității și atractivității actului educațional în limba română. 

https://www.timpromanesc.ro/curs-de-perfectionare-a-cadrelor-didactice-care-predau-limba-romana-sau-in-limba-romana-in-regiunea-cernauti-ucraina-grupa-2/
https://www.timpromanesc.ro/curs-de-perfectionare-a-cadrelor-didactice-care-predau-limba-romana-sau-in-limba-romana-in-regiunea-cernauti-ucraina-grupa-2/
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Participanții, atât cursanți cadre didactice din Cernăuți cât și profesori metodiști din Iași, au fost 

vizibil plăcut impresionați. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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A FOST ÎNCHEIAT UN NOU ACORD DE PARTENERIAT ÎNTRE BUCPRESS CERNĂUȚI ȘI 

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/31062-2019-08-08-07-14-09.html 

 

Centrul Media BucPress, asociație a jurnaliștilor români din Ucraina, a încheiat un nou acord 

de parteneriat cu Societatea Română de Radiodifuziune. Acordul prevede retransmiterea de 

Radio Cernăuți, organ de presă al Centrului Media BucPress, a unor emisiuni în limbile 

română şi ucraineană produse de Radio România Internaţional, respectiv publicarea pe pagina 

Agenției BucPress (www.bucpress.eu) de articole, realizate de jurnaliștii de la București, 

colaborare pentru realizarea unor producţii radio în comun, preluarea de către Radio România 

Internațional a unor ştiri şi reportaje produse de Agenția BucPress și Radio Cernăuți, transmite 

Bucpress, preluat de Romanian Global News. 

 

Acordul de parteneriat este o prelungire a protocolului de colaborare semnat în 2018, primul 

de acest gen încheiat între SRR și o asociație de presă de limba română din Ucraina, fiind 

semnat de președintele Centrului Media BucPress din Cernăuți, Marin Gherman și 

președintele-director general al Societății Românești de Radiodifuziune, Georgică Severin, 

alături de ceilalți membri ai conducerii SRR. Responsabil de derularea acordului este 

Secretarul General al Radio România Internațional, Eugen Cojocariu. 

 

Potrivit acordului, Radio România Internațional autorizează BucPress să preia în programele 

proprii, să distribuie şi să comunice publicului larg, prin difuzare/redifuzare pe postul Radio 

Cernăuţi, câte o emisiune zilnic, în limbile română şi ucraineană, produse de Radio România 

Internaţional, respectiv să preia pe www.bucpress.eu un număr nelimitat de ştiri. Autorizarea 

se face cu titlu gratuit şi are caracter de neexclusivitate. 

 

Radio România Internațional va utiliza produsele jurnalistice primite de la BucPress, pe 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/31062-2019-08-08-07-14-09.html
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subiectele, la termenele şi în modalităţile tehnice convenite de părţi, numai pentru propria 

emisie în limba română. Radio Cernăuți și SRR vor colabora pentru realizarea unor producţii 

radio în comun, pe teme şi la date convenite de părţi. 

 

De menționat că Centrul Media BucPress va prelua prin Radio Cernăuți emisiuni despre 

românii de pretutindeni, emisiuni culturale, muzicale, literare, istorice, social-politice în limba 

română. În același timp, jurnaliștii BucPress vor informa colegii de la București despre cele mai 

importante evenimente ce țin de realitatea românească din Ucraina. 

 

Radio Cernăuți va prelua și emisiuni în limba ucraineană despre viața și drepturile minorității 

ucrainene din România, despre politica externă și diplomația românească, zonele turistice 

principale și dialogul intercultural din societatea română. 

 

 

 

 

 

Jurnaliștii Centrului Media BucPress aduc mulțumiri conducerii Societății Românești de 

Radiodifuziune, în special Secretarului General al Radio România Internațional, Eugen 

Cojocariu, pentru cooperare și dialogul constructiv. Considerăm că acest acord de parteneriat 

este un pas important spre (re)conectarea comunității românești din regiunile Cernăuți, 

Transcarpatia și Odesa la viața culturală și spațiul informațional al românilor de pretutindeni, 
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atât prin preluarea de emisiuni și informații de la Radio România Internațional, cât și prin 

posibilitatea de a realiza produse media comune. 

 

Radio Cernăuți este unicul post de radio din Ucraina, care emite 24/24 în limba română. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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OLANDEZII CAUTĂ CULEGĂTORI DE FLORI 

https://www.timpromanesc.ro/olandezii-cauta-culegatori-de-flori/ 

 

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 

462 locuri de muncă vacante, după cum urmează: 

 

Olanda – 163 locuri de muncă pentru: culegător de fructe, culegător flori, instalator sanitar, de 

încălzire și aparate de aer condiționat, muncitor în sera de flori, muncitor în producția de roșii, 

muncitor necalificat în grădinărit, operator la mașini și utilaje pentru fabricarea produselor 

alimentare, procesor bulbi de flori; 

 

Germania – 124 locuri de muncă pentru: ajutor la curățenie, bucătar, bufetier, cameristă, chef 

de pârtie, chef de rang, commis de rang, commis de rang mic dejun, consultant IT, demichef 

de rang, dezvoltator software, electrician, îngrijitor persoane vârstnice în azil, instalator 

instalații sanitare, de încălzire și gaz, junior sous chef, lăcătuș, manager recepție, mecanic de 

proces – mașini producție muluri, mecanic – mașini de prelucrare a plasticului, manipulant de 

mărfuri, menajeră, ospătar, operator stivuitor, parchetar, preparator de înghețată, recepționer, 

șef de echipă, specialist în confecționare mobilă, specialist IT, tâmplar, zidar; 

 

Austria – 84 locuri de muncă pentru: electrician, faianțar, instalator sanitar și de încălzire, 

lăcătuș mecanic în construcții, montator de mobilă, operator CNC, reactJS frontend developer, 

stivuitorist, tâmplar producție de mobilier, tamplar de ferestre; 

 

Norvegia – 48 locuri de muncă pentru: antrenor de gimnastică ritmică, electrician, instalator, 

mecanic auto, ospătar, tinichigiu auto, vopsitor auto; 

 

Spania – 17 locuri de muncă pentru: tehnician mecanic și electric la întreținere echipamente, 

https://www.timpromanesc.ro/olandezii-cauta-culegatori-de-flori/
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turnător modelier; 

 

Slovacia – 12 locuri de muncă pentru: sticlar; 

 

Danemarca – 8 locuri de muncă: horticultor/inginer agronom, manager de fermă, manager de 

producție; 

 

Belgia – 5 locuri de muncă pentru: lucrător în agricultură; 

 

Slovenia – 1 loc de muncă pentru: programator. 

 

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând 

www.eures.anofm.ro, sau se pot prezenta la sediul agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de 

muncă din raza de domiciliu sau reşedinţă, unde consilierul EURES îi poate îndruma. 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 



 

                   NEWSLETTER 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării 

Tel/Fax: 021 310 1911;  Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711, 

 

10 

COMUNITATEA ROMÂNEASCĂ DIN ITALIA INVITATĂ SĂ-ȘI PREZINTE TRADIȚIILE LA 

VARESE 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/31060-2019-08-08-07-03-52.html 

 

„Duminici de august în Parco degli Ulivi, pentru a cunoaște oamenii de lângă noi", este 

tematica întâlnirilor care vor avea loc în fiecare duminică a lunii august, la Varese, începând cu 

ora 16.00, organizate de Parohia Bosto și asociația italiană Olio di Sant'Imerio. Întâlnirile sunt 

dedicate comunităților de străini care trăiesc în zonă. Duminica dedicată românilor este cea de 

pe data de 11 august, transmite www.rotalianul.com, preluat de Romanian Global News. 

 

Duminicile lunii august sub măslinii din „Parco degli Ulivi", de pe via Monte Bernasco, sunt 

marcate de întâlnirile intitulate „Popoare diverse își spun povestea". Fiecare duminică a 

acestei luni de vară va fi petrecută sub semnul prieteniei și al integrării, al cunoașterii, 

descoperirii și acceptării. 

 

Membrii grupurilor de străini care locuiesc și muncesc în zonă vor vorbi despre locul de 

origine, despre cultura, tradițiile și obiceiurile locului natal, precum și despre cât de greu sau 

de ușor s-au integrat în Italia. Totul acompaniat de muzică, dansuri tradiționale și degustări 

gastronomice tipice țării de proveniență. 

 

 

 

Duminică, 4 august, a avut loc întâlnirea cu un grup mixt de persoane originare din diferite țări 

ale continentului african. Duminică, pe data de 11 august, va fi rândul comunității românești, 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/31060-2019-08-08-07-03-52.html
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duminică 18 august al grupului peruan, și în sfârșit, duminică 25 august întâlnirea va fi cu 

grupul comunității filipineze. 

 

În caz de vreme rea, scrie Varese News, întâlnirile vor avea loc în Sala Oratorului Bosto, pe 

via Volo Mera 2, din Varese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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MĂNĂSTIREA ROMÂNEASCĂ DIN ALLEGAN ŞI-A SĂRBĂTORIT PENTRU PRIMA DATĂ 

HRAMUL 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/31051-2019-08-07-10-43-40.html 

 

Mănăstirea românească din localitatea Allegan l-a cinstit duminică pentru prima dată pe 

Sfântului Ioan Iacob, unul dintre ocrotitorii aşezământului monahal. Este primul hram sărbătorit 

de când a fost înfiinţată obştea monahală la mănăstirea din statul Michigan, în luna ianuarie, 

transmite www.basilica.ro, preluat de Romanian Global News. 

 

Programul liturgic a început încă de sâmbătă seara cu oficierea Slujbei Vecerniei unită cu Litia. 

 

Duminică au fost oficiate Utrenia şi Sfânta Liturghie. 

 

Obştea mănăstirii a organizat mai multe activităţi culturale dedicate Sfântului Ioan Iacob. 

 

„De-a lungul acestui sfârșit de săptămână pelerinii au ascultat în mai multe rânduri poezii și 

cuvinte de învățătură ale Sfântului Ioan Iacob, uneori tâlcuite de duhovnicul mănăstirii, 

ieromonahul Atanasie", se menţionează pe site-ul mitropoliei. 

 

Mănnăstirea eşte aşezată în apropiere de lacul Michigan şi are ca hram principal sărbătoarea 

Acoperământului Maicii Domnului. 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/31051-2019-08-07-10-43-40.html
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COMUNICAT DE PRESĂ EMIS DE AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ ÎN 

VEDEREA INFORMĂRII ALEGĂTORILOR DIN STRĂINĂTATE CU PRIVIRE LA 

MODALITĂȚILE DE EXERCITARE A DREPTULUI LA VOT LA ALEGERILE PENTRU 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI 

http://www.mprp.gov.ro/web/comunicat-de-presa-emis-de-autoritatea-electorala-permanenta-in-vederea-

informarii-alegatorilor-din-strainatate-cu-privire-la-modalitatile-de-exercitare-a-dreptului-la-vot-la-alegerile-pentru-

presedin/ 

 

Autoritatea Electorală Permanentă a emis un Comunicat de presă privind măsurile întreprinse 

în vederea informării alegătorilor din străinătate cu privire la modalitățile de exercitare a 

dreptului la vot la alegerile pentru Președintele României : 

 

Ca urmare a scrisorii deschise prin care mai multe grupuri civice solicită Autorității Electorale 

Permanente (AEP) informații privind măsurile care vizează promovarea modalităților de vot pe 

care le au la dispoziție alegătorii din străinătate la alegerile pentru Președintele României din 

toamna acestui an, AEP face următoarele precizări: 

 

În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, de informare și educare a alegătorilor, AEP a lansat 

portalul votstrainatate.ro încă dinaintea promulgării Legii nr. 148/2019 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative în materie electorală, iar acesta a devenit funcțional în 

aceeași zi în care a intrat în vigoare această lege, mai exact în data de 28 iulie 2019, ora 

12:00. Totodată menționăm ca președintele AEP a explicat noile prevederi legale privind 

exercitarea dreptului de vot, precum și procedura de înregistrare pe portal în cadrul mai multor 

conferințe de presă. În același timp, instituția a asigurat diseminarea informațiilor pe această 

temă prin intermediul comunicatelor de presă, publicate încă de la momentul promulgării legii. 

Instituția noastră a promovat și promovează în continuare înregistrarea alegătorilor din 

străinătate prin toate canalele de comunicare pe care le are la dispoziție: pagina oficială de 

Internet, pagina Facebook, canalul Youtube. 

http://www.mprp.gov.ro/web/comunicat-de-presa-emis-de-autoritatea-electorala-permanenta-in-vederea-informarii-alegatorilor-din-strainatate-cu-privire-la-modalitatile-de-exercitare-a-dreptului-la-vot-la-alegerile-pentru-presedin/
http://www.mprp.gov.ro/web/comunicat-de-presa-emis-de-autoritatea-electorala-permanenta-in-vederea-informarii-alegatorilor-din-strainatate-cu-privire-la-modalitatile-de-exercitare-a-dreptului-la-vot-la-alegerile-pentru-presedin/
http://www.mprp.gov.ro/web/comunicat-de-presa-emis-de-autoritatea-electorala-permanenta-in-vederea-informarii-alegatorilor-din-strainatate-cu-privire-la-modalitatile-de-exercitare-a-dreptului-la-vot-la-alegerile-pentru-presedin/
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Autoritatea Electorală Permanentă se află în contact permanent cu Ministerul Afacerilor 

Externe și Ministerul Românilor de Pretutindeni, precum și cu reprezentanții comunităților de 

români din străinătate în vederea realizării unei campanii eficiente de comunicare cu privire la 

modalitățile de vot pe care le au la dispoziție alegătorii din afara țării pentru scrutinul din 

toamnă. În acest sens, pe parcursul lunii august, conducerea AEP alături de reprezentanții ai 

MAE și ai Ministerului Românilor de Pretutindeni vor participa la întâlniri cu reprezentanții 

comunităților de români din străinătate, organizate la sediile misiunilor diplomatice din 

principalele orașe europene, precum și la întâlniri cu reprezentanții comunităților de români din 

străinătate aflați în vacanță în România. Aceste acțiuni își propun creșterea gradului de 

conștientizare a drepturilor și responsabilităților românilor din diaspora, precum și a promovării 

înregistrării pe portalul votstrainatate.ro cu opțiunea votului prin corespondență sau cu cea a 

votului la o secție de votare mai aproape de casă. 

 

Instituțiile responsabile cu promovarea votului în străinătate, AEP și MAE, împreună cu 

Ministerul Românilor de Pretutindeni sunt în proces de elaborare a mai multor tipuri de 

materiale informative destinate alegătorilor, și anume, clipuri de informare și materiale tipărite 

(broșuri, pliante și ghiduri). 

 

După începerea perioadei electorale, respectiv 28 august 2019, aceste instituții vor informa 

constant cetățenii cu privire la informațiile relevante și la termenele calendarului acțiunilor din 

cuprinsul perioadei electorale. 

  

AEP este deschisă tuturor propunerilor și sugestiilor societății civile care pot contribui la o mai 

bună informare a alegătorilor români din afara țării. 

 

În acest sens, președintele Autorității invită vineri, 9 august 2019, ora 10:00, la sediul AEP din 

strada Stavropoleos nr. 6, reprezentanții tuturor grupurilor civice semnatare ale scrisorii 
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deschise pentru discuții aplicate pe marginea subiectelor invocate. 

 

Constantin-Florin Mitulețu-Buică 

Președintele AEP 

05.08.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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VINERI – GREVĂ GENERALĂ PE AEROPORTUL EL-PRAT DIN BARCELONA 

https://www.timpromanesc.ro/vineri-greva-generala-pe-aeroportul-el-prat-din-barcelona/ 

 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau 

doresc să călătorească în Regatul Spaniei, că, în conformitate cu informaţiile publicate în 

mass-media locale, vineri va începe o grevă generală pe aeroportul El-Prat din Barcelona. 

 

Protestul este derulat de personalul care efectuează controlul de securitate, alături de 

personalul de la sol al companiei ”Iberia”. Având în vedere posibile întârzieri la controlul de 

securitate şi în privinţa curselor interne şi externe, se recomandă cetăţenilor români 

contactarea operatorilor şi informarea din timp asupra modificărilor orarelor de zbor. 

 

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului 

General al României la Barcelona: +34934181535; +34934334223; +34934340220, apelurile 

fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate 

(CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă. 

 

 

https://www.timpromanesc.ro/vineri-greva-generala-pe-aeroportul-el-prat-din-barcelona/
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De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de 

urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de permanenţă al oficiului consular al României la 

Barcelona: +34661547853. 

 

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet http://madrid.mae.ro, 

http://barcelona.mae.ro, http://bilbao.mae.ro; http://sevilla.mae.ro; http://ciudadreal.mae.ro, 

http://castellon.mae.ro; http://zaragoza.mae.ro, www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii 

români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte în siguranţă”, care 

oferă informaţii şi sfaturi de călătorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ATENȚIE MARE LA TRAFICUL DIN CROAȚIA! 

https://www.timpromanesc.ro/atentie-mare-la-traficul-din-croatia/ 

 

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau 

călătoresc pe teritoriul Republicii Croația că, din cauza vârfului de sezon estival, pe durata lunii 

august 2019, circulația rutieră se intensifică, cu predilecție pe autostrăzile A1 Zagreb – Split – 

Dubrovnik și A6 Zagreb – Rijeka, care leagă partea continentală de litoralul Mării Adriatice, 

precum și pe A3 Bregana – Lipovac, care este ruta de tranzit între Slovenia și Serbia. Pe cale 

de consecință, pot avea loc blocaje, în special în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, pe zeci 

de kilometri. 

 

Este posibilă prelungirea semnificativă a timpilor de așteptare la frontiere, în special la 

punctele de trecere a frontierei Croația – Slovenia (Bregana) și Croația – Serbia (Bajakovo), 

situate pe autostrada Ljubljana – Zagreb – Belgrad. 

 

Pentru informații actualizate, se recomandă consultarea paginilor de Internet ale Institutului 

Hidro-Meteorologic Național – https://www.meteo.hr, Automobil Clubului Croat – 

http://www.hak.hr/en#traffic-flow-and-road-conditions, Companiei Naţionale Croate de Căi 

Ferate – http://www.hznet.hr, Autorităţii Portuare Croate – http://www.portauthority.hr şi a 

Agenţiei Croate de Aviaţie Civilă – http://www.ccaa.hr. 

 

Ministerul Afacerilor Externe reamintește cetățenilor români că, în situații de urgență, pe 

teritoriul Croației, pot apela numărul european unic de urgență 112. 

 

Cetățenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei 

României la Zagreb: +38514677660; +38514610009, apelurile fiind redirecționate către 

Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de 

https://www.timpromanesc.ro/atentie-mare-la-traficul-din-croatia/
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către operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, cetăţenii români care se 

confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie şi telefonul de 

permanență al misiunii diplomatice a României în Republica Croația: +38598414341. 

 

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet http://zagreb.mae.ro, 

www.meteoalarm.eu, www.mae.ro şi reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în 

străinătate au la dispoziție aplicația „Călătorește în siguranță” (http:/www.mae.ro/app_cs), care 

oferă informații şi sfaturi de călătorie. 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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REGATUL UNIT ”VA IEȘI DIN UNIUNEA EUROPEANĂ PE 31 OCTOMBRIE INDIFERENT 

CE SE VA ÎNTÂMPLA” 

https://www.timpromanesc.ro/regatul-unit-va-iesi-din-uniunea-europeana-pe-31-octombrie-indiferent-ce-se-va-

intampla/ 

 

Regatul Unit va ieşi din Uniunea Europeană pe 31 octombrie, indiferent ce s-ar întâmpla, a dat 

ieri asigurări purtătorul de cuvânt al premierului britanic Boris Johnson. 

 

Guvernul britanic continuă cu obstinație să transmită același mesaj: Regatul Unit va ieși din 

Uniunea Europeană la 31 octombrie, cu sau fără acord, o înțelegere fiind posibilă doar dacă 

liderii europeni renunță la backstop-ul irlandez. 

 

De la Bruxelles, răspunsul este invariabil același – înțelegerea încheiată cu Marea Britanie 

este cea mai bună posibilă și nu mai poate fi renegociată, dar Comisia Europeană este 

pregătită pentru un dialog cu premierul Boris Johnson, a declarat o purtătoare de cuvânt a 

Comisiei. 

 

Și, în timp ce Londra amenință din ce în ce mai des cu Brexit-ul fără acord, Bruxelles-ul 

răspunde că nu cedează în fața presiunilor și face pregătirile necesare pentru a limita impactul 

economic. 

 

Pe de altă parte, consilierul guvernamental Dominic Cummings, unul dintre arhitecții campaniei 

”Live” de dinaintea referendumului din 2016, le-a transmis miniștrilor că Parlamentul a ratat 

ocazia de a bloca ieșirea din UE fără nicio înțelegere. 

 

Chiar și în cazul în care deputații vor depune luna viitoare o moțiune de cenzură care va fi 

adoptată, prim-ministrul poate stabili data alegerilor anticipate după 31 octombrie, când 

https://www.timpromanesc.ro/regatul-unit-va-iesi-din-uniunea-europeana-pe-31-octombrie-indiferent-ce-se-va-intampla/
https://www.timpromanesc.ro/regatul-unit-va-iesi-din-uniunea-europeana-pe-31-octombrie-indiferent-ce-se-va-intampla/
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Brexitul va fi avut deja loc. 

 

Opoziția laburistă și rebelii conservatori admit că parlamentul are în față câteva obstacole 

dificile, însă o posibilă soluție pentru împiedicarea Brexitului fără acord ar fi dărâmarea 

guvernului și instalarea unui cabinet cu o abordare moderată, a declarat deputatul conservator 

Dominic Grieve, potrivit Romania-actualitati.ro 
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